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Prolog la vacanța de iarna a elevilor

PENTRU MILIOANE DE COPII, TREI SĂPTĂMlNI DE PATINAJ, 
SCHI Șl SĂNIUȘ SUD ÎNSEMNUL „DACIADEI"!
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• TABERE SPECIALE PENTRU 
ELEVII SPORTIVI ORGANIZATE 
DE MINISTERUL EDUCAȚIEI SI 
ÎNVĂȚĂMÎNTULUI • LA NEP- 
TUN, ' MAREA FINALĂ A ȘCO
LARILOR ȘAHIȘTI... IAR LA 
MIERCUREA’ C1UC FESTIVALUL 
PIONIERESC AL SPORTURILOR 
DE IARNĂ • ALTE ACȚIUNI DE 
MARE INTERES INITIATE DE 

C.C. AL U.T.C.
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Peste cîteva zile — mai e- 
xact la 21 decembrie, după ul
tima oră de cursuri sau lucrări 
practice — elevii din școlile de 
toate gradele, milioane de co
pii, vor intra în vacanța de 
iarnă. Pînă la 9 ianuarie (in-

Vulcan, binecunoscută între
prindere de utilaj greu, unul 
dintre pilonii industriei bucu- 
reștene. Schimbul de dimineață 
se află la datorie, cu toate for
țele și elanul unui colectiv pe 
cît de tînăr pe atît de matur 
angajat in a da viață sarcinilor 
de mare răspundere reieșite din 
hotărîrile Conferinței Naționale, 
vibrantele chemări ale tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidului.

Intrăm în secția turnătorie 
fontă, aici unde dogoarea pie
selor care abia au prins contur 
în matrițe dă culoare fețelor, 
unde focul cuptoarelor luminea
ză privirile oamenilor. Munci
torii de aici, în marea lor ma
joritate tineri, cu brațe puter
nice și piepturi sănătoase, în
drăgesc foarte mult sportul, nu 
numai ca spectatori, ci și ca 
fideli practicanți ai lui. Iată, 
dealtfel, ce ne spune lăcătu
șul Eugen Aldea, fiu de „vul- 
caniști" (și tatăl, și mama lui 
lucrează aici), care zilele tre
cute a împlinit 26 de ani.

— Lucrez aici din 1912 și 
cam lot de atunci am îndrăgit 
și sportul. Ce legătură văd eu 
între producție și sport 7 Foarte 
mare, să știți- Ceea ce facem 
noi, aici, este o treabă de se
rioasă răspundere, de exigență 
privind calitatea pieselor, de 
gîndire, dar și de forță fizică. 
Asta cred cu că-i cea mai im
portantă legătură. Dar proble
ma calității nu se pune numai 
în producție, ci și în sport. Iată 
de ce, străduindu-ne să dăm 
piese de mai bună calitate, ne 
preocupăm ca și activitatea 
sportivă din întreprinderea noas

tră s-o ridicăm la cote valorica 
superioare.

— Și cum o demonstrații
— Deocamdată am ajuns ca 

echipa de handbal pe locul IH 
in Divizia B. Alții stau și mat 
bine : luptătorii noștri sînt in 
A. Șahiștii la fel. Și în pro
ducție, $1 în sport, important 
este să muncești bine, cu rezul
tate superioare.

Interlocutorul nostru, ca și 
tovarășii săi de muncă, s-a re
ferit apoi, în același spirit de 
exigență, reieșit și din documen
tele Conferinței Naționale a 
partidului, la necesitatea ca — 
asemenea altor domenii sociale 
— întreaga activitate de educa
ție fizică și sport din țara noas
tră să fie ridicată la un nivel 
calitativ superior. Subliniind a- 
ceastă necesitate, ei s-au refe
rit îndeosebi la propaganda în 
favoarea practicării sportului, la 
organizarea și desfășurarea com
petițiilor, la procesul de instrui
re a sportivilor, ca și la educa
rea acestora.

Ocolim agregate imense, tre
cem peste stive de țevi și de 
tablă și ajungem la secția mo- 
delărie.

— Aici, „specialitatea sporti
vă a casei" este turismul — ne 
spune însoțitorul nostru, Ion 
Costache, secretarul asociației 
sportive Vulcan.

Așa este- I-am găsit pe oa
meni tocmai pregătind excursia 
pe care o vor face duminică, pe 
Valea Prahovei.

Constantin MACOVEI 
Viorel TONCEANU

(Continuare în pag. 2—3)
clusiv) anul viitor, tineretul stu
dios va fi beneficiarul unei 
binevenite perioade de odihnă 
activă, care — prin grija con
ducerii de partid și de stat — 
însumează acțiuni dintre cele 
mai diverse, mai interesante și 
mai bogate în conținut, mani
festări politice, cultural-educa
tive și sportive.

Pentru elevii cu afinități 
sportive, cei care au și făcut 
primii pași spre consacrare în 
disciplina preferată, Ministerul 
Educației și învățămîntului, 
prin direcția de resort, organi
zează tabere speciale (cu peste 
2 500 de participanți). Progra
mul acestor tabere cuprinde 
activități recreative,

Ca in fiecare an, va
canța de iarnă prilejuiește 
o sultă ' "
tlvo in 
cursuri 
nîuș și 
școlarii 
luat parte la primul 
concurs pe patinaj, 
însemnul „r '
Cine le urmează 
piui ?...

Foto : Dragoș NEAGU

de activități spor- 
aer liber, con- 
de patinaj, să- 
schi. Mai grăbiți, 
bucureșteni au șl 

lor 
sub 

.Daciadei". 
exem-

„MAI MULT, MAI BINE!" - IATA DEVIZA
PREGĂTIRILOR PENTRU NOUL SEZON

© Caiaciștii și canoiștii — minimum 330 de minute de antrenament pe zi ® Atleții
— 3 000 m de alergare pe zăpadă, la încheierea lecției de pregătire I

comple- 
tate cu cele de instruire spor
tivă. Un prilej pentru elevi de 
a-și continua pregătirea, în ve
derea concursurilor și competi
țiilor din anul 1)78, sub îndru
marea unor cadre didactice de 
specialitate. Accentul va fi pus 
pe pregătirea fizică generală (și 
specifică, acolo unde vor exista 
posibilități) atît de necesară în

instruire 
al fiecărui tînăr care 

marea performanță, 
vor funcționa taberele 
ale elevilor 7 Pentru

complexul proces di 
sportivă 
țintește

Unde 
sportive 
atleți, aproape 900 de elevi și 
eleve, opțiunile organizatorilor 
s-au îndreptat către o serie de 
stațiuni, localități și cabane din
tre cele mai cunoscute (Neptun,

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. 2-3)

PARTIDE RESTANTE IN DIVIZIA A LA VOLEI
Ieri după-amiază, în Divizia A 

Ia volei (masculin) s-au desfă
șurat alte două partide restante. 

STEAUA — POLITEHNICA TI
MIȘOARA 3—0 (11, 
form 
și-au adjudecat victoria în 
mal " ' 
ților fiind totuși destul de cura
joasă. De la bucureșteni (care se 
mențin în continuare neînvinși) 
am remarcat jocul bun pres
tat de Cltifu, Pop și luhasz, de

12, 12). Con-
așteptărilor, bucureștenii
■;................................ nu-

trel seturi, replica studen-

la învinși s-a evidențiat Lukacs. 
Arbitri : M. Nicoiau și V. Vră- 
jescu din București. (N. CHIN- 
DEA).

VIITORUL BACĂU — EXPLO
RĂRI B. MARE 0—3 (—3, —3,
—7). Băimărenilor nu le-au fost 
necesare decît 41 de minute pen
tru a cîștiga partida. De la oas
peți cei mai buni au fost Arbu
zov și Marinescu. Au arbitrat Z. 
Fătru (Buc.) și C. Șovăială 
(Ploiești). (I. Iancu-coresp.).

Desigur, nu spunem o nou
tate afirmînd că sportivii se 
pregătesc cu sîrguință și în 
această lună de sfîrșit de an. 
Și nici, completînd, că o fac 
în condiții atmosferice nefavo
rabile — ger aspru, ninsoare 
sau ceață. Ceea ce credem că 
ii va interesa însă pe cititori 
este faptul că se înregistrează 
în aceste zile — grație unor 
resorturi știute, unor exigențe 
sporite și unor dorințe amplifi
cate — o masivă creștere (can
titativă și calitativă) a volu
mului de muncă.

Să-i luăm, de pildă, pe 
iaciști și canoiști. Modernul 
din complexul bucureștean 
August" este o adevărată uzină 
sportivă. Nu numai zgomotul 
apei, învolburată de „bătaia" 
accelerată a padelelor și pa- 
gaelor, ci și regularitatea mate
matică cu care „schimburile" se 
așează, unul după altul, la lu
cru, ne sugerează această ima
gine. Lotul olimpic — grupa 
Steaua — numără vreo 34 de

concurenți, în timp ce lotul de 
perspectivă are și el peste 20. 
Acesta din urmă ne-a și atras

A DEVENIT ATLETISMUL UN SPORT PRIORITAR ?

ÎN JUDEȚUL DOLJ, CA LA EL ACASA!
@ Preocupări susținute
■G» Tehnicieni pricepuți

pentru crearea unor condiții bune de pregătire 
și pasionați d Un campionat școlar pe echipe

atenția, dealtfel. Antrenorul fe
deral Cornel Bârsănescu — a- 
jutat de Mihai Țurcaș — con
ducea un antrenament complex. 
Ne-a oferit date care, 
ne-au trezit interesul.

— Sînt aici tineri și 
care pot forma viitorul

discipline. Ia noi. Au între 15 șl 
20 de ani, sini puternici și vor 
deveni și mai puternici. Numai 

că forța, singulară, 
nu asigură succe
sul în nici un 
sport. Ea trebuie 
canalizată pe făga
șul dorit, trebuie 
înnobilată cu teh
nică. Ceea 
facem 
noastre 
mente.

— Ce 
acest

— Depinde. Pen
tru unii, campio
natele mondiale 
de peste un an sau 
doi, ’ ‘ ‘
la Moscova, 
tru alții...

— Pentru alții 7 
— Doar o 

ricnță de viață.
— Vorbeați de an

trenamente lungi. 
N-ați vrea să ne 
dați amănunte mal 
precise 7

— 90 de 
de vislit, 
minute de 
tire fizică generală 
60 de minute de

ce șl 
în lungile 

antrena-

înseamnă
„viitor" 7

Olimpiada de
Pen-

cxpe-

minute
180 de
prcgă-

firesc,

tinere 
acestei

și specifică,
înot...

— Pe zi 7
— Pe zi, firește. Uneori chiar 

mai mult.
Hrislache NAUM

(Continuare In pag 2—3)

Oricărui cunoscător în dome
niul sportului care vizitează 
Craiova nu-i va fi greu să se 
convingă că, în rîndul sportu
rilor care se practică în ju
dețul Dolj, atletismul are prio
ritate. Performanțele și succe
sele din ultimul an ale atleți- 
lor doljeni, dar nu numai ele, 
vorbesc despre preocuparea sus
ținută existentă în județ pen
tru practicarea acestei impor
tante discipline olimpice. Con
siderăm necesar să amintim 
cîteva dintre succese, ele fiind 
acelea care demonstrează nive
lul valoric atins de o ramură 
sportivă. Atleții craioveni au 
cucerit 4 titluri de campioni 
balcanici de juniori : 1500 m 
și cros individual (Maria Radu), 
triplusalt (Mircea Mihail), 830

m (Cristina Cojocaru) și au 
contribuit la obținerea celui 
de-al 5-lea titlu (cros pe e- 
chipe) ; au îmbrăcat 13 tricouri 
de campioni republicani ; au ob
ținut o medalie de bronz la
concursul „Prietenia" (C. Cojo
caru) și au avut un finalist la
C.E. de juniori (M. Mihail la
triplusalt).

O simplă trecere în revistă a 
bazei materiale atletice din ju
deț evidențiază preocuparea sus
ținută a organelor sportive lo
cale pentru a crea atleților con
diții de pregătire dintre cele 
mai bune. Numai în Craiova 
există două săli (amenajate în 
ultimii ani) de atletism : la 
Stadionul Central, cu dimen
siuni de 40 X 3 m, pardosită cu 
coritan, și cea de lă Stadio

nul tineretului (cu zgură), de 
45 m X 4 m, iar în primăvara 
anului 1978 va începe construc
ția unei săli speciale pentru 
atletism, cu o pistă circulară 
de 108 m. Tot la Stadionul 
Central s-a amenajat o sală de 
forță cu trei încăperi, folosită 
numai de atletism, cu cabinet 
medical șl personal calificat 
care urmărește antrenamentele, 
cu vestiare pentru băieți și fete, 
ca și pentru antrenori, iar Sta
dionul tineretului (reamenajat) 
este folosit — aproape în ex
clusivitate — de atleți.

Centrul activității atletice 
craiovene îl reprezintă secția cu

Mihai TRANCA

Azi. de la ora 18, la patinoarul „23 August"

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ DE HOCHEI ÎNTÎLNEȘTE 
ECHIPA SOVIETICĂ TRAKTOR CELIABINSK

(Continuare in pag. 2-3)

Astăzi, de la ora 18, patinoa
rul artificial „23 August" din 
Capitală va găzdui prima din 
cele două întîlniri pe care le 
va susține în țara noastră pu
ternica formație de club din 
Uniunea Sovietică Traktor Ce- 
liabinsk. Aflată la jumătatea 
clasamentului primei ligi a 
campionatului sovietic (cu re
zultate strînse în compania for
mațiilor fruntașe : 2—5 cu
Ț.S.K.A., 3—3 cu Dinamo Mos

cova, 6—4 cu Spartak Moscova) 
și numărînd în rîndurile sale 
cîteva speranțe ale hocheiului 
sovietic (Prirodin, Șorin), Trak
tor Celiabinsk este o autentică 
reprezentantă a școlii sovietice 
de hochei, caracterizată prin vi
teză și eficacitate. Oaspeții vor 
întîlni astăzi selecționata noas
tră divizionară într-o partidă 
care se anunță deosebit de a- 
tractivă.



A

0 NOUĂ ÎNTRECERE DE HANDBAL 
CUPA ROMÂNIEIH

It

@ Echipele feminine debutează la 21 decembrie
Afișul competițional al hand

balului nostru s-a îmbogățit cu 
o nouă întrecere oficială : 
„CUPA ROMÂNIEI". Ea va de
buta — pentru echipele femi
nine — încă în acest an, ur
mind ca băieții să se alinieze 
la start în februarie 1978. Pro
gramată. firește, în săli, com
petiția reunește — atît la fete 
cit și la băieți — în afara ce
lor 10 divizionare A și cite 6 
divizionare B (primele trei cla
sate Ia sfirșitul turului I în 
fiecare serie);

Este, desigur, un cîștig pen
tru handbal. Se îmbogățește ac
tivitatea din timpul iernii, se 
oferă echipelor — inclusiv ce
lor de „B“ — o șansă în plus 
pentru afirmare, se creează un 
stereotip competițional folosi
tor, deoarece „Cupa României" 
are un sistem de desfășurare 
identic cu cel de la Campiona
tele mondiale și Jocurile Olim
pice.

MAI MULT, 
MAI BINE !“
5,

Echipele feminine vor Începe 
lupta pentru cîștigarea primei 
ediții a „Cupei României" la 
sfirșitul acestei luni. Primul 
tur, pe grupe, are loc în zilele 
de 27, 28 și 29 decembrie. Prin 
tragere la sorti au fost stabilite 
grupele și 
Iată-le :

Grupa A 
sporturilor) : 
CLUJ-NAPOCA, I.E.F.S., TEX
TILA BUHUȘI, ȘTIINȚA BA
CĂU.

Grapa B (Timișoara, sala O- 
limpia) : UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA, PROGRESUL BUCU
REȘTI, CONSTRUCTORUL TI
MIȘOARA, VOINȚA ODORHEI.

Grapa C (București, sala 
Floreasca): CONFECȚIA BUCU
REȘTI, UNIVERSITATEA BUC., 
CONSTRUCTORUL BAIA MA
RE, CONSTRUCTORUL HU
NEDOARA.

Grupa D (Iași, Sala sportu
rilor) : MUREȘUL TG. MUREȘ, 
RAPID BUCUREȘTI, HIDRO
TEHNICA CONSTANȚA, UNI
VERSITATEA LAȘI.

Primele două clasate în grupe 
se califică pentru semifinale.

orașele gazdă.

(Cluj-Napoca, Sala 
UNIVERSITATEA

Anul 1978 are în tolba sa daruri bogate pentru scrima românească. 
Pe planșele din țara noastră se vor desfășura 9 concursuri Interna
ționale, record al ultimelor decenii 1 Acest bogat calendar reflecta 
grija cu care C.N.E.F.S. sprijină scrima in această perioadă de tran
ziție, a schimbului de generații, anul ce bate la ușă fiind premergător 
organizării campionatului mondial de tineret în țara noastră și, toto
dată, anul de cumpănă al actualului ciclu olimpic. Așadar, o suită de 
competiții de anvergură în care candidați! de azi și de mîine la ti
tularizare în echipele reprezentative — și mai ales tineretul — vor 
avea prilejul să se confrunte, pe „teren propriu", cu trăgători reputați 
în arena mondială, selecționerii puțind să „decanteze", în perspectiva 
Jocurilor Olimpice din 1980, valorile autentice de veleitarii fără aco
perire.

Debutul îl vor face, atît în calendar cit și în palmares. Campiona
tele internaționale ale României la floretă masculin, la București, pe 
planșele sălii de scrimă Floreasca (25 și 26 februarie). Spadasinii, 
cărora le este destinat de ani de zile „Trofeul Mihail Savu", vor 
evolua, Ic» 18 și 19 martie, tot în Capitală, ca și floretistele (2 apri
lie) în cadrul primei ediții a Campionatelor internaționale ale Româ
niei. Sabrerii au ca loc de întîlnire Brașovul (15-16 aprilie), dispu- 
tîndu-și „Trofeul Carpați". Desigur că la „Turneul țărilor socialiste" 
(București, 26—31 mai) vor veni, ca de obicei, mulți medaliați olimpici 
și mondiali, recunoscută fiind clasa școlilor de scrimă din Uniunea 
Sovietică, Ungaria, Polonia, ca și cea a țării gazdă. O competiție 
inedită în luna septembrie (20-24) : Campionatele balcanice de ju
niori (pînă în 19 ani), la București prinzînd astfel viață o propunere 
a forului românesc de resort pentru impulsionarea scrimei în această 
zonă a lumii. Tradiționalele „Patrulatere", care reunesc în fiecare an 
reprezentativele Franței, Italiei, României și Ungariei, vor înfățișa spec
tatorilor bucureșteni floreta feminină (1 aprilie) și spada (13—14 maî). 
Iar „Trofeul armatelor prietene" va aduce pe planșe, între 1 și 10 
august, reprezentanții celor patru arme din cluburile militare ale unor 
țări socialiste, în rîndul cărora se află mulți campioni naționali.

Pentru ca anul ce vine sâ găsească, Insă, și un corespondent va
loric acestui calendar internațional fără precedent pe planșele autoh
tone, se impune ca munca celor 87 de antrenori (număr dublu față de 
acum cinci — șase ani în urmă) să se ridice la cota anului 1978. 
CARE ÎNSEAMNĂ CALITATE I Numai urmărind cu rigurozitate științifică, 
prin metode adecvate, acest proces neîntrerupt care este selecția și 
pregătirea — al cărui numitor comun este MUNCA — tehnicienii noș
tri (din care, acum, majoritatea sînt și ei tineri) vor putea recolta în 
perspectiva C.M. de tineret *79 și a J.O. ’80 roadele așteptate, pe 
măsura condițiilor ce se oferă scrimei noastre.

CAMPIONAI
NOI RECORDURI 

ALE PATINATORILOR 
DE VITEZĂ

>g

Paul SLĂVESCU ].

(Urmare din pag. 1)

Ieșim, învăluiți de aburul 
bacului, în gerul de-afară. Pe 
stadionul de atletism, acoperit 
cu un strat gros 
tineri (Cristina 
la clubul sportiv 
trenor Georgeta 
Dumitru Ristea, 
școlar de atletism

de zăpadă, doi 
Cîmpeanu, de 
Metalul — an- 
Dumitrescu și 
de la Clubul 

antrenor

Victor Bianu), demifondiști, a- 
leargă sub privirile noastre ad
mirative.

— Nu vă este frig ?
— Alergind ne încălzim, ne 

răspunde Cristina, și-și vede 
mai departe de antrenament.

— Cîți kilometri v-ați propus 
pentru antrenamentul de astăzi?

— Vreo trei, ne spune dim
mers Dumitru Ristea, dar aceas
ta este doar încheierea 
de azi...

Nu știm cît am putut 
convingem de amploarea 
tui nou impuls în pregătirea vi
itorului sezon. Dacă n-am reu
șit, vina este a noastră.

lecției

să vă 
aces-

A DEVENIT ATLETISMUL UN SPORT PRIORITAR ?
(Urmare din pag. 1)

program de atletism a liceului 
„Nicolae Bălcescu", al cărui di
rector, profesorul emerit Nico- 
lae Andrei, este și președintele 
comisiei județene de atletism. 
Prin grija și eforturile acestui 
mare iubitor al atletismului, la 
liceul „Nicolae Bălcescu" există 
condiții optime de pregătire 
pentru un număr de 190 de 
elevi atleți (internat, cantină 
specială, program adecvat de 
studiu și antrenament etc.).

Activitatea celor 18 cadre de 
specialitate este bine îndrumată, 
în cadrul C.J.E.F.S. Dolj exis- 
tînd chiar un cabinet metodic, 
condus de prof. Nicolae Mără- 
șescu. în fiecare săptămînă au 
loc ședințe de lucru, prilej cu 
care se dezbat diferite probleme 
metodice, se alcătuiesc planu
rile de pregătire ale sportivilor 
nominalizați și cele pe grupe 
valorice. Acest cabinet meto
dic a inițiat și tipărit un nou 
formular de plan de pregătire 
(simplificat și, totuși, cuprinză
tor), care ușurează mult activi
tatea antrenorilor.

Numărul antrenamentelor săp- 
tămînale efectuate de atleții 
craioveni a crescut de la 3 la 
6 pentru clasele V—VIII, iar 
atleții nominalizați participă la 
cite două antrenamente pe zi. 
Dintre cei mai pasionați și pri- 
cepuți antrenori, îi amintim pe 
Horia Stef (o pregătește pe Ma
ria Radu), Mihai Nistor (Cris
tina Cojocaru), Fane Cioacă 
(Mircea Mihail), tehnicieni 
care-și sacrifică mult din timpul 
liber pentru creșterea perfor
manțelor elevilor lor.

Problema selecției elevilor 
dotați pentru diferite probe a- 
tletice stă mereu în atenția an
trenorilor din județul Dolj. In

cadrul acțiunii organizate pe 
plan național, in județul Dolj 
au fost testați 14 000 de elevi. 
La momentul final al acestei 
acțiuni au fost convocațl 90 
dintre tinerii care se remarca
seră In etapele anterioare, iar 
dintre aceștia 11 (toți proveniți 
din mediul rural) au fost se
lecționați pentru admiterea Ia 
liceul „Nicolae Bălcescu".

Cu sprijinul Inspectoratului 
școlar județean (inspector : 
Vasiie Tilcă) a fost organizată 
o nouă acțiune de selecție (pe 
bază de talie), urmind ca ele
mentele cele mai dotate să fie 
Îndrumate spre aceeași unitate 
școlară craioveană.

în județul Dolj este organi
zat un campionat școlar pe e- 
ehipe (pe centre de comune) la 
care participă 23 de centre, iar 
la nivelul tuturor orașelor din 
județ s-au organizat și con
cursuri la nivelul grădinițelor, 
copiii cei mai dotați fiind urmă
riți în continuare pentru a realiza 
progresele de care sînt capabili, 
în aceste acțiuni s-au distins 
profesorii Ion Dănănău (Filiași), 
Firan Șuncă (Calafat), Oprea 
Chelu (Ostroveni), Ion Bulu- 
maci (Călărași), care au fost 
premiați pentru contribuția a-, 
dusă la depistarea celor mai 
talentați elevi-atleți din județ.

în Craiova există, deci, un 
climat deosebit de favorabil 
practicării atletismului : o bază 
materială corespunzătoare, 
sprijin substanțial 
organelor de partid 
tehnicieni pasionați 
(chiar președintele 
Ion Rinderu, este unul dintre 
foștii buni antrenori de atletism

din Craiova), directori de școli 
și profesori care iubesc acest 
sport (Grupul școlar Electro- 
putere — director Marin Năs- 
tase, Liceul Industrial nr. 1 
C.F.R. — prof. Constantin Păcu- 
raru, școlile generale nr. 21, 22, 
30 etc.). Sînt așadar condiții ca, 
la Craiova, atletismul să atingă 
cote valorice și mai înalte, iar 
sportivii craioveni să-și aducă 
o contribuție mai însemnată la 
succesele atletismului românesc 
pe plan internațional. Este 
voie însă ca la acest efort 
mun să fie mobilizați toți 
trenorii, toți profesorii din 
dețul Dolj. Căci mai există, 
păcate, și antrenori care nu
țeleg să facă eforturi suplimen
tare pentru creșterea perfor
manțelor elevilor lor. în a- 
ceastă categorie se încadrează 
— după cum ne mărturisea pre
ședintele CJ.E.F.S. — Sergiu 
Cătăneanu și Marian Geor
gescu (Universitatea), Adrian 
Tudor și Petre Vasilescu (CI. 
sp. șc. Olimpia), antrenori care 
se mulțumesc să-și efectueze 
(strict) programul ce decurge 
din obligațiile lor profesionale 
și nimic mai mult ! Or, chiar 
alături de aceștia muncesc 
(mult peste orele de program) 
tehnicieni 
etc., al 
demn de 
atletismul 
județul Dolj 
progrese și mai mari.

ne- 
co- 
an- 
ju- 
din 
în-

• Un grup de patinatori de
viteză (compus din Vasiie Coroș, 
Andrei Erdely, Nicolae Jenei, 
Laszlo Lazar și Eva Molnar și 
condus de antrenorii Dan Lă- 
zărescu și Mihai Timiș) a par
ticipat la trei concursuri inter
naționale desfășurate pe pista 
de la Inzell. Cu acest prilej 
au fost stabilite mai multe re
corduri republicane. Iată pe au
torii acestor performanțe : An
drei Erdely la 3 000 m seniori 
— 4:31,15 (v.r. 4:38,7, rezultat 
pe care îl obținuse cu cîteva 
zile în urmă), 1 500 m — 2:10,6 
(v-r. 2:13,97), 5 000 m — 7:56,13 
(v.r. 7:56,30), poliatlonul mic — 
181,500 (185,680) ; Vasiie Coroș
la 1 000 m seniori — 1:23,15 
(v.r. — 1:24,2) ; Eva Molnar Ia 
1 500 m senioare, junioare mari 
și mici — 2:30,23 (2:36,4).

Toți patinatorii români au în
deplinit cifrele prevăzute pen
tru categoria de clasificare „spor
tivi de clasă internațională". Vi- 
tezistul Andrei Erdely (Tracto
rul Brașov) și-a realizat norma 
de maestru al sportului, iar Va
siie Coroș (I.E.F.S. Buc.) și-a 
confirmat-o, amîndoi reușind să 
îndeplinească haremurile olim
pice stabilite de specialiștii fe
derației pentru sezonul 1977 — 
1978.

• Patinatori aparținînd secți
ilor Tractorul Brașov, I-E.F.S. 
București și C.S.S. Miercurea 
Ciuc au luat parte la citeva con
cursuri pe pista artificială din 
Budapesta. Ion Opincaru și A- 
dorian Zoltan (Tractorul Bra
șov) au sosit, pe rlnd, pe 
primul loc In probele de 
500 și, respectiv, 1000 m 
rezervate juniorilor, Iar Cor
nel Munteanu (I.E.F.S.) s-a 
numărat printre animatorii în
trecerilor de seniori. Bucureș- 
teanul a realizat cel mai bun 
rezultat în proba de 3 000 m, în 
care a sosit pe locul trei în 
4:53,3, cursa fiind cîștigată de 
L Temesi (M.T-K. Budapesta), 
cronometrat cu 4:35,9.

• Campionatele republicane
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PROLOG LA VACANȚA DE IARNA A ELEVILOR
(Urmare din pag. 1)

Felix, Moneasa, Buziaș, Slănic- 
Prahova, Cîmpulung Muscel, 
Cheia, Cuibul Dorului — Si
naia). împrejurimile așezărilor 
amintite, cu un relief adecvat 
activității atletice în aer liber 
(crosurilor, îndeosebi), vor per
mite antrenamente cu un grad 
accentuat de eficiență. Pentru 
gimnaști, sediile vacanței de 
iarnă au fost fixate la Govora, 
Bușteni (Căminul alpin), Slăni- 
cul Moldovei, Municipiul Gh. 
Gheorgl:iu-Dej, Lacul Sărat — 
Brăila și Baia Mare (elevele de 
la „ritmică"). Circa 750 de tineri 
și tinere vor avea la dispozi
ție săli cu aparatura corespun
zătoare și pîrtii pentru activi
tăți sportive complementare, 
dintre care schiul și săniușul 
nu vor lipsi. Fiindcă am făcut 
referiri la sporturile de iarnă, 
să amintim că elevii speciali
zați în schi vor face popas de 
tabără Ia Piatra Arsă, Predeal, 
Vatra Dornei și Postăvar, iar 
patinatorii la Suceava. Zăpada 
abundentă așternută în zona a- 
cestor așezări, precum și tem
peratura cu multe grade sub 0 
vor facilita o activitate deose
bit de rodnică. Celelalte tabere

sportive de vacanță vor func
ționa la Geoagiu (caiac-canoe), 
Constanța (haltere-box), Căpșu- 
nica — Argeș (judo), Brașov, 
Lugoj și Vatra Dornei (lupte), 
Neptun (natație și șah). De 
notat că, tot la Neptun, între 
24—29 decembrie vor avea loc 
finalele campionatului republi
can școlar de șah.

Tabere centralizate cu profil 
sportiv vor fi organizate, în a- 
propiata vacanță de iarnă a e- 
levilor, și de către C.C. al U.T.C. 
la Păltiniș — Sibiu și Cîmpeni

Alba, cu participarea a 800 
elevi care se specializează 
schi și biatlon. Alți 400 de

de 
în 
elevi, președinți ai asociațiilor 
sportive școlare, vor fi prezenți 
la tabăra de la Izvorul Mure
șului (județul Harghita).

In fine, o acțiune de amploare 
este proiectată și pentru „cra
vatele roșii cu tricolor" : . 
tivalul pionieresc al sporturilor 
de iarnă", organizat de Consi
liul Național al Organizației 
Pionierilor la Miercurea Cfttc, 
în perioada 23—29 decembrie, 
cu 350 de minihocheiști și pa
tinatori (viteză).

Excursii, tabere și, în gene
ral, activități sportive sînt in
cluse în programele care s-au 
alcătuit în toate județele, pen-

tru unitățile de învățămînt. 
Cuvîntul de ordine, acum, odată 
cu vacanța de iarnă, este mo
bilizarea tuturor elevilor la ac
țiunile organizate sub însem
nul „Daciadei", în școli — in 
comune, orașe și municipii —, 
orientale către activități in aer 
liber, concursuri de patinaj, să- 
niuș și schi, pe care copiii Ie 
așteaptă întotdeauna cu multă 
bucurie. Și nu încape nici o 
indoiaiă că, valorificînd Ia ma
ximum condițiile meteorologice 
deosebit de favorabile în marca 
majoritate a județelor țării (ză
padă și temperaturi scăzute), or
ganizatorii — profesorii de edu
cație fizică, organizațiile de pio
nieri și U.T.C., organele sportive 
locale — vor lua măsuri pentru 
amenajarea de patinoare natu
rale, pirtii și locuri de recreare, 
de mișcare în aer liber și vor 

,Fes- ■ iniția cit mai multe concursuri 
și competiții de masă care să 
tină seama de preferințele co
piilor sau de spiritul lor inven
tiv, în măsură să facă tot mai 
frumoase zilele vacanței de 
iarnă 1977/78.

Pe curind și primele repor
taje care să ilustreze bogata a- 
gendi sportivă a acestei va
canțe, după primul trimestru de 
școală...

DE ASTĂZI, LA ARAD 
CAMPIONATELE INDIVIDUALE DE 

IN CADRUL „DACIA!

începînd de astăzi și pînă 
duminică, iubitorii tenisului de 
masă din Arad vor avea po
sibilitatea să asiste, în Sala 
sporturilor, la desfășurarea celei 
de-a doua etape finale — și 
ultima — a Concursului indi
vidual de seniori din cadrul 
„Daciadei". își vor disputa tit
lurile de campioni ai „Dacia- 

(și, in același timp, de 
republicani pe anul

ca Ștef, Nistor, Cioacă 
căror exemplu este 
urmat. Numai astfel 
— sport prioritar în 

poate realiza

ta

dei“
campioni
1977) 32 de sportivi — băieți și 
fete — calificați din prima e- 
tapă, de la Hunedoara, precum 
și sportivii cu categoria I 
clasificare și maeștri.

Ca în toate competițiile 
seniori, marea majoritate

de

de
a
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ANGAJAMENT MUNCITORESC LA „VULCAN"
(Urmare din pag. 1)

— Avem peste 400 de înscrieri 
— ne spune modelierul Mișu 
Tudor, responsabilul cercului de 
turism. Am pregătit și o seamă 
de intreceri, cu acest prilej, in 
cadrul acțiunilor „Daciadei". La 
noi e o obișnuință ca la sfîrșit 
de săptămînă să ne primenim 
puțin plăminii cu aer de munte.

Pe poarta unei imense hale 
ies camioane încărcate cu ele
ment ai unor viitoare cazane 
care vor cîntări nu mal puțin 
de 10 tone și care vor lua dru
mul fie spre însemnate obiec
tive ale cincinalului nostru, fie 
spre export. Aflăm că acestea 
sînt și rodul muncii rugbyștilor. 
Dealtfel, maistrul Gheorghe Băr- 
bălău, „dascălul" lor în secție, 
este „dascăl" și pe terenul de 
sport — adică antrenorul echi
pei.

— Se muncește din plin la 
dv. !

— E adevărat ! Vrem să răs
pundem prin fapte, muncito- 
rește, chemărilor pe care ni Ie-a 
adresat tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU cu prilejul Con
ferinței Naționale a partidului. 
Am dat în cinstea marelui eve
niment, peste pian, trei preîn- 
călzitoare de aer cu 105 tone'h, 
două tambururi pentru cazaneie 
de 10 tone, avem ca obiective 
nrioritare sporirea calității pro
duselor, economia de metal, mă
rirea indicelui de ritmicitate... 
Nu e puțin lucru.

— Dar ca antrenor, ce preo
cupări aveți ?

— Echipa noastră este foarte 
tînără. Media de vîrstă nu de-

pășește 20 de ani. Cu acești 
copii trebuie lucrat cu grijă, cu 
răbdare, dar $1 cu exigență. 
Mulți dintre ei sînt și elevi la 
liceul seral, de aceea îi ajut 
și in organizarea timpului. Dar 
ne înțelegem bine, ca și aici, in 
muncă.

Trecem 
de vorbă 
boxeri și 
liști și șahiști, sportivi cunos- 
cuți și dincolo de porțile între
prinderii — lăcătuși sau strun
gari, macaragii, modelieri, ma- 
trițeri. Ce-am găsit comun la 
acești tineri ? Hotărîrea lor fer
mă de a contribui prin hărnicie 
muncitorească la ridicarea pres
tigiului 
dorință, 
de a se 
sport.

prin alte secții. Stăm 
cu tineri fotbaliști, cu 
luptători, cu handba-

uzinei lor, Vulcan, și o 
o foarte mare dorință 
afirma și pe terenul de
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LOTO - PRONOSPORT h
Concursul Pronosport din 18 de- 

cembrie 1977 cuprinde meciuri din 
campionatul Italian al Diviziei A și 
din ultima etapă a turului campio
natului nostru — Divizia B — de fot
bal (etapă Interesantă pentru stabi
lirea campioanelor de toamnă ale 
celor trei serii).

Vă prezentăm programul acestui 
concurs :

XII. Meta/» 
XIII. Mine“*

Nu uifcaț 
mai puteți 
acest conc

Tragerea 
levizată Ic 
fi transă 
serii. —

CIȘTIGUl
1, Fiorentina — Lazio DIN

II. Internazionale — Juventus
III. Lanerossi ~ Bologna Categor
IV. Napoli — Fogg ia (autoturis
V. Perugia — Verona 3,25 a 22

VI. Pescara — Atalanta 12.929 lei
VII. Roma — Genoa lei ; cat.
VIII. Torino — Milan 6 : 235.50

IX. F.C.M. Galati — Steagul roșu variante
X. Metalul București — Dinamo SI. Report

XI. Carpați Sinaia — Rapid Buc. lei.
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urmată, mîine și duminică, 
„Cupa României", întrecere 
caracter republican.

în campionatul Capitalei, care 
se desfășoară in sala Dinamo și 
la care participă aproape 200 de 
țintașl. juniori și seniori,, printre 
care și unii component! ai lotu
rilor naționale, s-au obținut ci
teva rezultate bune. Astfel, in 
întrecerea pe echipe, pistolarii de 
la Steaua, L. Stan și M. Trușcă, 
au tras cu multă precizie, obți- 
nînd, fiecare, cite 331 p din 400 
posibile, iar dinamovista Dumitra 
Matei a realizat cel mai valoros 
rezultat la proba de pușcă a se
nioarelor — 382. Iată echipele cam
pioane ale Capitalei : pușcă se
niori — Steaua I 1489 p (cel mal 
buh rezultat l-a obținut I. Trăs- 
căveanu — 377 p); juniori I — 
Dinamo 1105 p ; juniori n — 
Olimpia 1077 p ; senioare — Di
namo 1084. p ; junioare I — O- 
limpla 1075 p ; pistol seniori — 
Steaua I 1505 ; juniori I — Di
namo 1086 p ; juniori II I.E.F.S. 
1073 p ; senioare — Dinamo 1114 

junioare n — Steaua 1044 p.
,Cupei României" 
(miine șl dumi
ci • trăgători din 
București șl toate 
se practică tirul 
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nică) peste 200 
22 de secții din 
orașele în care 
de performanță, 
rezervată trăgătorilor pînă la 23 
de ani (fete și băieți) și se 
dispută individual, La pușcă și 
pistol cu aer comprimat.

Concomitent, 
Dinamo, va avea 
rea internațională 
Olimpia București 
trai de tir M.H.S.

★
.Cupa Oradea" la pușcă cu aer 

comprimat a revenit echipei C.F.B. 
Arad, cu 24 p, urmată de C.S.M. 
Cluj-Napoca — 15 p șl Crlșul 
Oradea — 4 p. La individual au 
cîștigat Maria Lakatos (C.S.M. 
Cluj-Napoca) 364 p șl Dan Calalb 
(C.F.R. Arad) 370 p. (T.R.).

tot pe poligonul 
loc și Întrece
am: cală intre 

și Clubul cen- 
Budapesta.

TURNEE DE ȘAH

SINAIA: Polihroniade 
trecut pe primul loc

a

ta runda a 9-a a finalei cam
pionatului național feminin de 
șah de la Sinaia, maestra in
ternațională Elisabeta Polihro- 
niade a luat conducerea. Ea a 
remizat cu Eugenia Ghindă, In 
timp ce fosta lideră, Viorica 
Tolgyi, a pierdut în fața Vio- 
ricăi Hie. Invingînd-o^ pe Ligla 
Jicman, 
s-a apropiat la o jumătate de 
punct de fruntașa clasamentu
lui. Celelalte rezultate : Pogore- 
vici — Nechifor 1—0, Bogdan — 
Kantor, Olteanu — Chiș remize.

CLASAMENTUL : PoUhro-
niade 6’A, Tolgyi, Baumstark 6, 
Kantor, Chiș 5, Gogălea, 
reșan 4'/j (1), Hie 4*/ș etc.

Gertrude Baumstark

SIBIU : Gheorghiu 
ajuns pe Biriescu

Mu

l-a

In 
tată 
ghiu 
în fruntea clasamentului, 
rele maestru a cîștigat la Ște- 
fanov, iar Biriescu a remizat 
cu Neamțu. Urzică l-a învins 
pe Tratatovici. Partidele Ghi- 
țescu — Pavlov, Ciocâltea — 
Ungureanu și Voiculescu — 
Șubă au fost remize. Restul 
s-au întrerupt.

CLASAMENTUL : Biriescu și 
Gheorghiu 6V2, Ungureanu fi (1), 
Șubă, Urzică 5’/z, Radovici 5 (2), 
Ghițescu, Ghindă 5 (1), Ciocâl
tea, Tratatovici 5 etc.

§

finala masculină, dispu- 
Ia Sibiu, Florin Gheor- 

1-a ajuns pe loan Biriescu 
‘ Ma

IMULJI ANTRENORI PE HIRTIE, PUTINI PE GAZON
Institutul de educație fizică 

și sport, „laboratorul" în care 
se formează profesori și an
trenori, a produs, incepind din 
anul 1951, anul înființării ca
tedrei de fotbal, nu mai puțin de 
588 profesori-antrenori. Dintre 
aceștia îi cităm pe Angelo Ni* 
culescu, Gheorghe Ola, Cornel 
Simionescu, Petre Comăniță, 
Eugen Banciu, Gheorghe Dun- 
gu. Ion Motroc, Tănase Dima, 
Constantin Cernăianu, Victor 

Stănculescu, Constantin Arde- 
leanu, Ion lonescu (Gloria Bu
zău), Robert Cosmoc, Mircea 
Rădulescu, Ion Voica, Iuliu Uțu, 
Gheorghe Ene, Florin Hala
gian, Alexandru Muta, Ion Io- 
nescu (U.T.A.), Marcel Pigulea 
și, din noua generație, de după 
1970, pe Octavian lonescu, Ni- 
coiac Tănăsescu, Marin Ol
teanu, Ion Pop, Adalbert Cas- 
sai, Romulus Chihaia și alții. 
La cursurile fără frecvență au 
obținut diploma de profesor și 
carnetul de antrenor Dumitru 
Nicolae-Nicușor, Emeric Jenei, 
Carol Crciniceanu, Ion și 
Nunweiller, Ion Pîrcălab, 
hai Mocanu, Vasile Sfetcu, 
fii Codreanu, Constantin 
țilă, Sorin Avram, Gheorghe 
Cozma, Vasile Suciu, Leonid 
Antohi, Ștefan Coldum.

La acești 588 de antrenori 
proveniți de pe băncile I.E.F.S.- 
ului trebuie adăugați și cei 551 
de absolvenți cu calificarea fot
bal ai facultăților de educație 
fizică din cadrul celor zece in
stitute pedagogice din țară. Deși 
fotbalul s-a dezvoltat mult, nu
mărul echipelor crescînd pre
tutindeni, s-ar părea că cei 1139 
de antrenori, despre care am 
amintit, ar acoperi necesitățile, 
mai ales că acestora li se ală
tură încă mulți alții proveniți 
din rîndurile foștilor jucători 
care au urmat diferite școli de 
calificare.

Șl, totuși, există o CRIZA DE 
ANTRENORI 1 Care sint cau
zele ? In primul rind, cifrele 
acestea au rămas doar în scrip
te, pentru că, în realitate, O 
MARE PARTE DINTRE AB
SOLVENȚII acestor Institute 
__ de specialitate N-AU 
PROFESAT NICI UN MOMENT 
in domeniul pentru care s-au I pregătit. Ei au ajuns la cate
drele de educație fizică din di
ferite unități școlare, unde... au I uitat de f
atletismului, 
gimnasticii.
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v 
Li că 
Mî- 

Teo- 
Fră-

ultat de fotbal, dediclndu-se 
l, handbalului sau 

Dealtfel, odată re
partizați în lnvățămînt și cu- 
noscînd faptul că nu există un 
statut al antrenorilor, care să 
le asigure stabilitatea, acești 
absolvenți se hotărăsc cu greu 
să schimbe locul de muncă, să 
intre pe porțile stadioanelor de 
fotbal.

E mic și numărul acelora care 
reușesc să ajungă la unitățile 
școlare de profil, cum ar fl șco
lile generale cu clase de fotbal 
sau cluburile sportive școlare. 
Credem că a sosit timpul să se 
îmbunătățească forma de re
partizare a absolvenților cu 
specializare fotbal, in așa fel 
incit nici un profesor-antrenor 
să nu fie lăsat in afara sferei

fotbalistice, indiferent de nive
lul la care va funcționa. în 
acest sens, tovarășul Ion Șiclo- 
van, rectorul I.E.F.S., ne împăr
tășea citeva propuneri intere
sante : „Trebuie să existe o 
permanentă legătură intre Mi
nisterul Educației și tnvățămin- 
tului și F.R.F., in așa fel incit, 
la repartizare, fiecare absolvent 
să fie trimis exact la locurile de 
muncă unde să-și valorifice pre
gătirea de specialitate. De exem
plu, chiar dacă absolventul a 
fost repartizat în rețeaua șco
lară, el trebuie Imediat luat în 
evidență de colegiul județean 
al antrenorilor, unde să i se

• Din 1139 de diplome, multe
au rămas In ramă • Toți absot
renții cursurilor de specialitate

In circuitul fotbalului !

traseze sarcini precise. I se pot 
incredinfa citeva echipe de pe 
raza județului, pe care să Ie 
urmărească în desfășurarea pro
cesului de instruire și mai ales 
de selecție. De asemenea, ab
solvenții pot fi angrenați in 
acțiuni de cercetare, domeniu 
In care își pot valorifica cu
noștințele dobindile in anii de 
studii. „Ucenicia" pe lingă une
le echipe din Divizia A sau B 
fi va ajuta să dobindească ex
periență, să devină Ia rîndul lor 
buni tehnicieni. Aș sugera în
ființarea unui număr mare de 
școli cu profil de fotbal, repar
tizate pe întreg teritoriul țării, 
școli Ia care absolvenții să fie 
repartizați automat. Și încă ce
va : acelor profesori care nu au 
depus activitate ca antrenori în 
primii 5 ani de la terminarea 
facultății să Ii se ridice dreptul 
de a antrena. Acest drept să 
poată fi redobindit numai prin- 
tr-un nou examen".

a
Mihai Bîrsan, șeful discipli

nei fotbal din cadrul catedrei 
I-E.F.S., a venit — de aseme
nea — cu unele sugestii care 
merită subliniate. „Foștii jucă
tori de performanță care au ac
tivat la echipele de Divizia A 
să fie repartizați, odată cu ter
minarea studiilor, în unități 
sportive din rețeaua C.N.E.F.S. 
și F.R.F., cum ar fi centrele de 
copii și juniori, echipele de Di
vizia C sau cele din baza de 
masă a fotbalului de perfor
manță, adică din campionatele 
republicane ale juniorilor și șco
larilor. Fe măsură ce tinerii an
trenori fac dovada capacității 
lor profesionale, să fie promo
vați cu curaj și la eșaloanele 
superioare. Aș propune ca stu
denții care sint Încă jucători 
activi la echipele divizionare să 
fie obligați să lucreze 3 ore pe 
săplămînă cu echipele de copii 
și juniori de Ia cluburile in care 
activează. Astfel, încă din anii 
studenției, viitorii antrenori ar 
dobindi o experiență practică 
folositoare".

Dar problema antrenorilor are 
și alte aspecte. De pildă, tre
buie să existe o preocupare spo
rită pentru ÎMBUNĂTĂȚIREA 
NIVELULUI DE INSTRUIRE a 
viitorilor antrenori atit la 
I.E.F.S. cit și la cele patru fa
cultăți de educație fizică care 
funcționează în țară. Fără îndo
ială însă că in cei 3 ani de 
studii, dintre care numai ulti
mul este consacrat specializării 
în fotbal, nu pot fi asimilate 
decît o parte din cunoștințele 
de care ar avea nevoie un an
trenor pentru a-și exercita cu 
succes profesia.

Trebuie făcut totul pentru ca 
numărul de antrenori de pe 
hirtie să corespundă cu cel de 
pe stadioane, pentru ca toți 
acești absolvenți SA INTRE ÎN 
CIRCUITUL FOTBALULUI, pu- 
nînd umărul (calificat !) la ri
dicarea unor noi generații de 
jucători bine pregătiți, capabili 
să facă față din toate punctele 
de vedere cerințelor jocului mo
dern.

Gheorghe NERTEA

ANTONESCU LA... 15
DE RECORDUL LUI

MECIURI
ADAM !
actualului

C i nd

• la Inchelrea turului 
campionat (al 40-lea în sistem divi
zionar), totalul golurilor marcate in 
Divizia A. Incepind cu ediția din 
1932—1933, a ajuns la 22 045. Rapor- 
tindu-le la cele 7 232 de partide 
disputate pinâ In prezent, rezultă o 
medie de 3,04 (cea mai mare medie 
s-a înregistrat in ediția 1932—1933 — 
4,41, la polul opus situindu-se ediția 
1971-1972, cu 2,37).

• Gotul cu nr. 22 000 a fost mar
cat de Roșea, în mln. 86 al meciului 
Politehnica Timișoara — C.S. Tîrgo
viște. din etapa a 15-a a actualului 
campionat.

• In clasamentul absolut al golge- 
terilor Diviziei A de-a lungul anilor, 
lider continuâ sâ fie Oblemenco, cu 
170 de goluri. II urmează Adam 160. 
Ozon 157, D. Georgescu 156 (12 In 
turul acestei ediții), Gh. Constantin 
149, M. Dridea 142, Dumitrache 132. 
Dobay 130, Vaczî 125, N. Naghi 118. 
Ene II 116, Fl. Voinea 115, l. la- 
nescu 107, Ene I 103, Baratkl 100. 
lordânescu 95, Dobrin 92, Broșovschi 
91, Dembrovschi și Nâstase cîte 80.

• După Încheierea turului acestei 
ediții, lista jucătorilor cu peste 300 
de prezențe tn meciuri de Divizia A 
Gn acest ultim sezon doar arădeanul 
Domîde a atins „cota" 300) este 
următoarea : Adam 354, Antonescu 
339, R. Cimpeanu 328, Lereter 327. 
Dobrin 326, Deleanu 325, Vigu 323, 
Birău șl R. Nunweiller cite 319, I. 
Jenei 315, M. Constantinescu 307, 
Anca șl Sâtmăreanu I cîte 306, Pes- 
caru 301, N. Naghl șî Domîde cîte 
300. Dintre alți jucători în activitate, 
cel mai aproplați de „granița" celor 
300 de prezențe sînt : Dinu 298, 
Olteanu 288, N. Rodocanu 283.

c.

• lată cum se prezintă, ia înche
ierea acestui tur, un clasament al 
celor 18 divizionare, întocmit pe baza 
bilanțurilor realizate în anii în care 
au activat în primul eșalon : 1. D- 
namo 960 p, 2. Steaua 938 n. 
U.T.A. 889 p. 4. Jiul 642 p, 5. F.C. Pe
trolul 591 p, 6. Politehnica Timișoara 
514 p, 7. F.G Constanța 509 p. 8. 
F.G Argeș 463 p, 
Craiova 443 p, 10.
11. “.........................
Tg. 
281
15. 
Fia 
C.S. Tîrgoviște 35 p.

9. Universitatea 
S.C. Bacău 436 p, 
391 p, 12. A.S.A. 

13. F.C.M. Reșița 
studențesc 257 p, 
p, 16. F.G Olim- 

' * 18.

Politehnica lași 
Mure; 297 p, 
p. 14. Sportul 
F.C. Bihor 219 ...
91, 17. F.C. Corvinul 85 p.

clasamentele vorbesc:

6,48-MEDIA MEDIOCRITĂȚII1
• 4 miimi intre catalogul antrenorilor și cel al cronicarilor
• Locul intii — F.C. Argeș... • Ion lonescu, Deliu și Nunweiller
m zona. retrogradării

in cele ce urmează, 
prima coloană, aceste

sau o formă
mediile echipelor in turul 
medii au fost calculate pe

Vă prezentăm, 
campionatului. In 
baza notării jucătorilor de către antrenorii înșiși, așa cum s-a vă
zut în numărul de joi 8 decembrie al ziarului nostru. In coloana a 
doua sînt prezentate mediile echipelor pe baza notării făcute de 
cronicarii noștri.

Să urmărim împreună
cifrele :

aceste două coloane și să vedem ce spun

de exigență sporită

$1 R. D.

fi te-

a\\\\\\\\\\\\\\^^

variabile, 
tragerile

CEMBRIE, 
Suedia —

S&R. 
Mi ii 
tînele

1 : 251.633

25”/0 
cat. 2: 
5,75 a 

3.034

iante
100) ;
. 3 :
,50 a
>73 lei ; cat. 
at. X : 1.152

URII LOTO 
ÎIE 1577

□ zl va 
ezidtatele vor
|> cursul

CLASAMENTUL
ANTRENORILOR

CLASAMENTUL 
CRONICARILOR

ru top 
tiliu ; 
stl în com- 
nale ; ora 
,S. — Ca- 
rnentat de 
5,40 : „Cu- 
hl alpin : 

I coborlre 
Franța). 
BRIE, ora 
,S.—Ceho-

>G B. Mare 
Cj.-N.
MiINE 
pentru

DUPĂ NOUA FORMULA TEHNICA LANSATA 
LA 23 OCTOMBRIE 1977, CARE S-A BUCURAT

DE UN MARE SUCCES IN RÎNDUL PART1CIPANȚILOR
Se acordă :

• Autoturisme „Dacia 1300“ și „Skoda S100".
• Excursii peste hotare : R. S. Cehoslovacă 

Germană.
• Bani : cîștiguri fixe — 25 000, 10 000 Iei și 
Reamintim avantajele acestei trageri fată de

obișnuite bilunare „LOTO 2“ :
• Se efectuează 5 extrageri în loc de 3. 
e Se extrag în total 20 de numere în loc de 12.
• Cîștigurile se acordă pe 15 categorii în loc de 6. 

REȚINEȚI !
CI$TIGURILE SUPLIMENTARE ACORDATE LA FAZA 

A II-A SE SUPORTA DIN FOND SPECIAL !
Se poate cîștiga și cu 2 numere din 4 ale uneia din cele 

5 extrageri și cu 3 numere din 8 ale extragerilor a TV-a 
și a V-a luate la un loc.
Numai biletele de 15 lei iau parte la toate extragerile 1 

Se participă pe bilete de 6 și 15 lei varianta simplă.
NU UTT ATI ! NUMAI CINE JOACA POATE CTȘTIGA !

F.C. Argeș
A.S.A. Tg. Mureș 
Olimpia
Steaua
F.C. Constanța 
F.C.M. Reșița 
F.C. Bihor 
Petrolul

. Bacău 
Tîrgoviște 

Politehnica Iași 
Politehnica Tim. 
Sportul studențesc 
Corvinul
U.T.A.
Univ. Craiova 
Dinamo

Media generală a turului 6,477

de-aIntîl de toate, un fapt 
dreptul izbitor. Intre media an
trenorilor și cea a cronicarilor e 
o diferență de... 4 miimi, motiv 
pentru care am recurs La o îm
părțire specială. După cum se 
vede, părerile antrenorilor și cele 
ale cronicarilor ziarului nostru 
coincid cind este vorba de situa
rea mediei generale a turului. Și 
totuși, aceste două coloane oferă 
și multe puncte deosebite.

• Registrul de apreciere al an
trenorilor este mult mai larg, el 
pendulînd între acel 7,30 al lui 
Halagian și acel 5,38 al lui Ion 
Nunweiller. După cum se poate 
vedea, registrul cronicarilor se 
întinde doar pe 70 de sutimi, 
ceea ce confirmă, într-o oare
care măsură, valoarea nivelată a 
echipelor noastre, exceptînd 
F.C.M. Reșița, care a pierdut 
contactul cu plutonul.

s F.C. Argeș se situează 
primul loc în ambele clasamente. 
Acest lucru confirmă, într-o oa
recare măsură, evoluția in ca
drul acestei echipe a unor ju-

pe

1. F.C. Argeș
2. F.C. Constanța

3. Politehnica Tim. 
4- 5.

6.
7.

8- 9.

10.
11-12.

13. 
14-15.

16.
17.
18.

A.S.A.
Steaua 
Petrolul 
Politehnica Iași 
C.S. Tîrgoviște 
Olimpia
Univ. Craiova 
S.C. Bacău 
F.C.M. Reșița 
Jiul
Sportul stud. 
Dinamo
U.T.A.
F. C. Bihor 
Corvinul

6,88

6,38
6,33
6,33
6,31
6,24
6,18

6,481

cători în ascensiune, alături 
consacratul Dobrin. Este 
de fundașul Zamfir, de 

Bărbulescu și de Doru 
Desprinderea acestor 
de alți coechipieri 
dotați a contribuit la 
notelor. Să subliniem, 

că cronicarii 
clrcumspecți

de 
vorba 
mijlo- 

Ni- 
ju- 

mal 
mă- 
to- 

tuși, faptul câ cronicarii s-au 
dovedit mai clrcumspecți cu 
valoarea absolută a unor jucă
tori, procedlnd tn consecință. 
După cum se vede, media croni
carilor este cu aproape o jumă
tate de punct mai mică.

cașul 
colae. 
cători 
puțin 
rirea

• A.S.A. Tg. M ireș se află pe 
locul II în clasamentul antreno
rilor. Media de 7,12 corespunde 
calității de lider. Dar, cum me
dia engleză a turului ne furni
zează 4 lideri — A.S.A., Steaua, 
Politehnica Timișoara și F. C. 
Argeș — s-ar părea că notația 
cronicarilor p-mru aceste 4 e- 
chipe — 6,66. 6,66, 6.68 și 6.68 ex
primă ac astă situație, determi
nată de faptul că unele echipe 
au jucat 9 meciuri acasă. în timp 
ce altele au susținut doar 8.

• In clasamentul antrenorilor 
se impune atenției faptul că Ion 
lonescu, Deliu și Nunweiller au 
acordat note foarte mici echipe
lor lor. In aceste cazuri, se pare 
că temperamentul a fost cel care 
a decis. Ion lonescu este, pro
babil, nemulțumit de concretiza
rea insuficientă a indicațiilor 
tactice. Deliu a reacționat evi
dent la cele două „surprize" În
registrate in compania Corvinu- 
lul șl Jiului, cînd echipa Iul 
Balacl a pierdut 3 puncte din 4, 
pe teren propriu. In sfîrșlt, Ion 
Nunweiller a raportat, probabil,! 
prestația jucătorilor săi la ceea 
ce s-ar fi așteptat din partea lor. 
Trebuie să subliniem insă faptul 
că Dinamo este o echipă care a 
„ratat" plecarea, prin cele 3 
puncte pierdute în jocurile eu 
S.C. Bacău și Sportul studențesc 
pe teren propriu, Intr-o perioadă 
In care echipa resimțea consecin
țele unei foarte sumare pregătiri 
de vară.
• Surprinde, desigur, poziția 

echipei Litoralului, pe locul II, 
în clasamentul cronicarilor. Să 
reținem că media cronicarilor e 
cu 5 sutimi mai mică decît 
antrenorului Ola. 
carii au acordat o , 
tinerețe" echipei F.C.

____  a 
Oricum, cronl- 

„primă de 
Constanța.

• Cicerone Manolache, cu me
dia pe care a acordat-o echipei 
sale, s-ar fi aflat pe locul II în 
clasamentul cronicarilor. Se pare 
că antrenorul a fost mult 
generos, atitudine 
poate, prin faptul că a 
echipa doar tn a doua 
a turului.

prea 
explicabilă, 

cunoscut 
jumătate

de medii 
CAM- 

ME-

• Cele două coloane 
subliniază că NIVELUL 
PTONATULUI A FOST 
DIOCRU, mediile fiind cu apro
ximativ o zecime sau două ze
cimi sub nivelul anilor prece
dent!. Nu ne rămine decît să 
sperăm că echipele noastre vor 
reuși, tn această Iarnă, o acu
mulare de energie șl... fotbal 
care să facă din media 7 nu nu
mai apanajul unul lider (A.S.A.) 
«1 al unei echipe (F.C. Argeș) 
care a găsit, tn ultima vreme, 
ctțlva mtnji foarte potriviți pen
tru „vizitiul" Dobrin.

loan CHIRILĂ



HANDBALIȘTII ROMÂNI DIN NOU 
ÎNVINGĂTORI ÎN TURNEUL DE LA COTTBUS

Turneul internațional de 
handbal rezervat formațiilor re
prezentative mâsculine, care are 
loc in aceste zile ’ —
R. D. Germană, 
jocurile etapei a 
selecționata țârii 
vins reprezentativa Cehoslova
ciei cu 29—18 (11—9). Meciul a 
fost foarte strîns și aprig dis
putat. Arbitrii finlandezi An
dersson și Krutelew au acor
dat 11 aruncări de la 7 metri : 
5 în favoarea jucătorilor ro
mâni (toate transformate) și 6 
pentru handbaliștii cehoslovaci 
(3 ratate). Selecționata Româ-

ia Cottbus, în 
a programat 
doua, în care 
noastre a în-

niei a prezentat următoarea 
formație : Psnu (Marchidan) — 
Kicsid, Mironiuc 3, Voina, Dră- 
găniță 4, Durău 3, Birtalan 9, 
Folker, Boia 1, Stockl și Stingă. 
Golurile învinșilor au fost rea
lizate de Papiernik 4, Benda 4, 
Kratochvil 3, Bahic 3, Haber 2, 
Siraka 1. Krepindl 1. Următo
rul joc al echipei noastre va 
cel cu 
R. D.

Alte 
doua : 
R. D. 
(25—12) ! ! ; Polonia — U.R.S.S. 
24—20 (10—9).

fi 
aprima reprezentativă 

Germane.
rezultate din etapa
R. D. Germană (A) 

Germană (B) 42—2.3

a

Turneul international de tenis de la Brașov
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ASTAZI SE DECID 
FINALIȘTII „INDOOR"-ULUI

BRAȘOV, 15 (prin telefon). 
Seara sferturilor de finală în 
turneul internațional. de tenis 
n-a avut darul să ne aducă prea 
multe satisfacții, cu excepția 
cîtorva secvențe de joc intere
sante, derulate în mare viteză. 
Tenisul de sală își are legile lui 
și cine nu le cunoaște îndeajuns 
de bine cade iremediabil sub ri
goarea lor. A fost cazul celor 
trei jucători români, în confrun
tare, joi, cu oaspeții „indoor"- 
ului. Toți trei au părăsit terenul 
învinși. Am avea cuvinte de a- 
preciere doar pentru Jean Bîrcu, 
care o opus o vie rezistență 
ex-campionului european S. Ba- 
rany, l-a surprins adesea cu re
tururi rapide, și-a urmărit con
stant serviciul cu acțiuni la fi
leu. Abia la mijlocul setului al 
treilea (după ce condusese cu 
4—2 !) ne-am convins că Bîrcu 
nu va mai avea resurse suficiente 
în fața replicii adversarului. 
Barany a cîștigat, într-adevăr, 
o partidă în care doar în ulti
mele minute a putut fi sigur de 
victorie.

în alte două „sferturi" — vic
torii clare ale jucătorilor străini. 
Poate că nu puteam pretinde 
prea mult tînărului Andrei 
Dîrzu, în fața puternicului ju
cător cehoslovac S. Birner, dar 
el trebuia — în orice caz — 
să-și valorifice mai bine iniția
tiva la serviciu. Nesigur, urmă
rit și de neșansă, Tr. Marcu a 
fost tot timpul condus de B. 
Pampulov. Jucătorul bulgar pare 
foarte stăpîn pe mijloacele ne
cesare jocului în viteză, pe par
chet. Un singur tenisman român 
va fi prezent în semifinale. Este 
campionul național Dumitru

Hărădău și misiunea lui va fi, 
fără îndoială, dificilă.

Să notăm rezultatele tehnice 
ale zilei. Simplu bărbați : D. 
Hărădău — L. Țiței 6—1, 6—3 ; 
S. Barany (Ungaria) — J. Bîrcu 
4—6, 6—3, 6—4; S. Birner (Ceho
slovacia) — A. Dîrzu 6—2, 6—3; 
B. Pampulov (Bulgaria) — Tr. 
Marcu 6—4, 6—4. în semifinale 
(azi, de la ora 15) Hărădău în- 
tîlnește pe Birner, iar Barany 
pe B. Pampulov. In meciurile 
de dublu : O. Katzarov, L. Pe
trov (Bulgaria) — L, Mancaș, 
S. Niculescu 6—7, 6—4, 11—9 ; 
S. Birner — J. Navratil (Ceho
slovacia) — M. Mirza, L. Țiței 
3—6, 6—4, 6—3 ; S. Barany, B. 
Laszlo (Ungaria) — J. Bircu, E. 
Pană 6—4. 6—7, 6—3 ; D. Hără
dău, Tr. Marcu — O. Katzarov, 
I* Petrov (Bulgaria) 7—5, 6—1.

Radu VOIA

GIMNAȘTII JUNIORI,
LA BALCANIADA
DE LA SALONIC

înIeri 
Grecia 
noștri 
săptămini, va participa, la Sa
lonic, la Campionatele balca
nice de gimnastică pentru ju
niori și junioare. Au făcut de
plasarea : Dumitrița Turner, 
Dana Crăciun, Ruxandra Cir- 
ciumărescu, Ofelia losub. Lucia 
Negrea, Angela Bratu, Rodie» 
Dunea (junioare), Dumitru 
hu, Nicoiae Zegan, Daniel 
mitrcscu, Emiiian Necula, 
lian Saiu, Adrian Căpățînă, 
miiru Țîmpău (juniori), 
zică Popescu, Florența Anda- 
rache, Dorina Cordos și Rodica 
Panifilie 
trecerile 
sîmbătă

dimineață a plecat 
delegația sportivilor 

care, la sfîrșițul acestei

Sîr- 
Du- 
Iu-

Du- 
II o-

(ritmică-modernă). In- 
vor avea loc vineri, 

și duminică.

CAMPIONATELE EUHOPENE DE IA PRAGA - PUNCT DE VIRE 
Al SEZONULUI ATLETIC INTERNATIONAL 1970

La Sevilla s-a desfășurat re
cent ședința tehnică a Asocia
ției europene de atletism. La 
lucrările forului european a 
participat și Gheorghe Zîm- 
breșieanu, secretarul Federa
ției române de atletism.

— Ce probleme au figurat 
pe agenda ședinței A.E.A. 7 

— Două au fost temele ma
jore ale discuțiilor : definiti
varea calendarului internațio
nal pentru sezonul 1978 (și sta
bilirea principalelor etate ale 
calendarului european pentru 
1979) și probleme legate de 
combaterea celui mai periculos 
flagel pentru atletismul de ma
re performanță — dopingul.

— Care sînt competițiile 
de interes european ale se
zonului viitor 7

— în primul rînd campiona
tele europene de la Praga (28 
august — 3 septembrie). Apoi 
campionatele de sală ale con
tinentului (Milano. 11—12 mar
tie). S-a stabilit ca, la cîteva 
zile după întrecerile „indoor", 
tot la Milano să aibă loc me
ciul dintre selecționatele Euro
pei și S.U.A. La 25 martie, la 
Glasgow, va avea loc a doua 
ediție a campionatelor mondiale 
de cros.

— România 
oră un grup 
semifondiste. 
mondiale de , „
te numai pentru echipe) ar 
reprezenta un bun prilej de 
afirmare.

— în funcție de forma pe 
care o vor avea la acea dată, 
de rezultatele de ta „Crosul 
Balcanic" (5 martie, Istanbul) 
său la campionatele europene 
de sală, fetele noastre vor fi 
prezente la Glasgow...

— Ce competiții interna
ționale importante mai figu
rează în calendarul 
noștri fruntași 7

— Jocurile Balcanice 
niori vor avea loc la

are Ia această 
valoros de 
Campionatele 

cros (organiza-

atlcților

de se- 
Salonic

Din țările socialiste

Cehoslovacă 0 RAMURA SPORTIVA
CU MULTĂ POPULARITATE: CICLISMUL DE SALĂ
R. S

Unul dintre cele 
mai răspîndite și 
mai populare spor
turi din Ceho
slovacia este ci
clismul de sală, 
prin care înțele
gem acrobația pe 
bicicletă și, mai 
ales, ciclobalul. A- 
cesta din urmă 
este un sport foar
te dinamic și inte
resant, cu multe a- 
tribute spectacu
lare, fazele fiind 
de multe ori la 
fel de dinamice ca 
și la disputele de 
pe... gazon.

Ciclobalul este, 
deci, un fel de 
fotbal pe bicicletă 
și el cere practi- 
canților o mare 

îndemînare, pentru
că — să recunoaștem — nu-i deloc 
ușor să conduci o minge (este 
drept, mai mare decît cea de 
fotbal), să driblezi un adver
sar și să marchezi un gol — 
toate acestea în condiții precare 
de echilibru ! în această dis
ciplină a ciclismului de 
Cehoslovacia deține de
multă vreme supremația mon
dială prin suita de titluri cu
cerite de frații Jan și Jindrich 
Pospisil. Acest cuplu omogen 
se distinge prin tehnicitate și 
prin siguranța combinațiilor, 
ceea ce le aduce mereu victo
ria în campionatul mondial.

La fel de frumos este și ci
clismul acrobatic, în care con-

sală, 
mai

curenții uimesc prin îndemîna
re, simț ai echilibrului și — nu 
de puține ori — curaj. La a- 
ceastă probă, Anna Matouskova 
s-a numărat de multe ori prin
tre protagonistele campionatu
lui mondial la proba individua
lă, iar Jana Sladovnikova și 
Dana Ruzickova la proba de 
perechi.

în fotografia noastră, frații 
Pospisil sfătulndu-se înaintea 
unui meci decisiv din lupta 
pentru supremația mondială.

TELEX • TELEX
AUTO © Prima probă specială 

a „Raliului Bandama" a fost cîș- 
tigată de finlandezul T. Makki- 
nen („Peugeot“j.

BASCHET © în turneul final al 
C.C.E. (m), Mobilgirgl Varese a 
învins pe Maccabi Tel Aviv cu 
91—78 (50—36).

handbal ® La Minden 
(RF.G1), în C.C.E. (m), Griin- 
vvciss Danker sen a învins cu 
21—16 (10—6) pe Union Krcms
(Austria), calificîndu-se în sfer
turi de finală.

ȘAH O După 13 runde și dispu
tarea partidelor întrerupte, la 
Leipzig conduc Smejkal, Malich 
și Knaak cu cîte 9 p. în ultima 
rundă : Lutikov — Bueno 1—0, 
Smejkal — Espig V2—V2» Nona 
Gaprindașvili — A. Petrosian 
Va—V2» Malich — Casper Va—Va»

Adamski — Peev ‘A—Vi a Cea 
de-a 9-a partidă a meciului din
tre marii maeștri Viktor Korci- 
nol și Boris Spaski s-a încheiat 
remiză. Scorul este de 6.5—2,5 în 
favoarea Iul Korcinol.

TENIS e La Sydney, în turul 
doi ; Tanner — Newcombe 6—3,
5— 7, 6—4 ; Lewis — Stan Smith
6— 4, 4—6, 6—3 ; Gerulaitis — J. 
Lloyd 6—2, 6—2 ; Gorman — Car
ter 4—6, 7—5, 6—1; feminin; Regina 
Marsikova — Sue Saliba 6—1, 
6—0 ; Sue Barker — Rayni Fox 
6—4. 6—1. ® In „Cupa Sunshine" 
(juniori), la Miami Beach. In pri
ma zl : Argentina — Irlanda 2—0, 
Franța — Columbia 2—0 ; In 
ziua a doua : Suedia — Mexic 
2—0, S.U.A. — Cehoslovacia 2—1, 
Argentina — Anglia 2—0, Italia — 
Brazilia 2—1, Spania — Canada 2—1.

(IX—13 august), cele de juniori 
la Ankara, la 1—2 iulie. Cam
pionatele internaționale 
României se vor disputa 
București la 3—4 iunie, 
cursul internațional de 
„Cupa de cristal" la 23—24 fe
bruarie. Concursul Internațio
nal de juniori „Prietenia" este 
programat 1* Pitești (4—6 au
gust). Să amintim și meciurile 
echipelor reprezentative : cu 
R. F. Germania (fete, 24—25
iunie în deplasare), cu Italia
și Grecia (masculin, 13—14 sep
tembrie ta Italia). Mai stat și 

pe

ale 
la 

con- 
sală

altele, le-am amintit doar 
cele mai însemnate.

— Șl perspectiva mai 
depărtată 7

— Atena a fost aleasă 
gazdă a campionatelor 
ropene din 1982 (eliminînd 
Miinchen, Edinburgh și Lille), 
iar Viena a Întrecerilor de 
sală din 1979 (24—25 fe
bruarie). în sfîrșit, în 1979 
Cupa Mondială va avea loc la 
Montreal (24—26 august), iar 
campionatele europene de ju
niori la Bydgoszcz.

luată în discuție 
organizării 

mondiale

— A fost 
posibilitatea 
campionate 
atletism ?

— Nu. Poate 
greș al I.A.A.F....

la viitorul

în-

ca 
eu-

unor 
de

con-

— Și problema dopingu
lui 7

— Sint cunoscute cazurile de 
dopaj Ln etapele superioare ale 
..Cupei Europei", făcute publi
ce la Sevilla și sancționate cu 
un an suspendare. Analize po
zitive au fost semnalate și la 
întrecerile semifinale ale com
petiției, dar anumite vicii în 
procedura completă (expertiză, 
contra-expertiză etc.) au limi
tat, deocamdată, numărul sus- 
pendaților. Se știe că și la Do- 
nețk, ia campionatele europene 
ale juniorilor, s-au înregistra* 
analize pozitive. Cert este că 
dopingul — folosirea steroizilor 
anabolizanți — constituie boala 
grea a atletismului de azi. A- 
sociația europeană a hotărît 
să pornească ofensiva pentru 
a curăța atletismul de acesta 
fenomene. Este însă greu, de
oarece controlul costă enorm. 
S-a hotărît, totuși, ca cea mai 
mare parte a concursurilor din 
calendarul european să fie con
trolate de delegați ai 
Pentru ca măsura să .__
ciontă și... echitabilă șînt ne
cesare însă inițiative _ Ț__
din partea altor federații con
tinentale, precum și un spri
jin mai substanțial din partea 
federațiilor naționale.

A.E.A. 
fie efi-

similar®

Vladimir MORARU

LA ORIZONT, C.M. DE VOLEI ’78
Componența grupelor preliminare

După cum am anunțat, cam
pionatele mondiale de volei vor 
fi găzduite anul viitor de Italia 
(21 septembrie — 2 octombrie, 
masculin) șl de U.R.S.S. (23 au
gust — 9 septembrie, feminin). La 
masculin, cele 6 grupe prelimi
nare stat alcătuite astfel : -A — 
Italia șl Belgia ; B — Polonia șl 
Mexic ; C — U.R.S.S. șl Brazilia; 
D. — Japonia șl Cuba ; K — R. D. 
Germană șl Bulgaria ; F — Ceho
slovacia șl România (aceste echi
pe fiind calificate din oficiu). La 
fiecare grupă se va mai adăuga 
cite o echipă din cele care vor 
participa la turneele...............
programate ta luna 
Olanda, S.U.A., R. 
Franța R. A. Egipt, 
nada. Venezuela, Porto Rico, Iu
goslavia, Ungaria, Maroc, Algeria, 
Panama, Paraguay, Israel, R.P.D. 
Coreeană, Iran șl Coreea de Sud.

Pentru grupa I semifinală se 
vor califica echipele clasate pe 
locurile 1 șl 2 în grupele A, C 
șl E, Iar pentru grupa a doua 
semifinală ocupantele primelor 
două locuri în grupele B. D șl 
F (flecare a treia clasată In gru
pele preliminare va participa la 
turneul pentru locurile 13—18). 
Pentru locurile 1—4 vor juca pri
mele două clasate din fiecare 
grupă semifinală ; pentru locurile 
5—8, echipele clasate pe locurile 
3 și 4 în grupa semifinală, iar 
pentru locurile 9—12 cele situate 
pe pozițiile 5 șl 6 în grupele se
mifinale.

La feminin, împărțirea în grupe 
preliminare a echipelor calificate 
din oficiu arată astfel : A — 
U.R.S.S. șl S.U.A. ; B — Japonia 
șl Canada ; C — Coreea de Sud 
și Mexic ; D — R. D. Germană 
șl Polonia ; E — România și Peru; 
F — Ungaria șl Cuba. S-au în
scris pentru turneele de calificare 
(cîte o echipă va promova din 
flecare grupă) ; Bulgaria, R. P. 
Chineză, Brazilia, Olanda, Ceho-

slovacia, Filipine, R. F. Germa-' 
nia. Israel, Franța, Republica Do
minicană, Porto Rico, Bahamas, 
Tunisia, R.P.D. Coreeană, Iugo
slavia șl Italia.

In grupa I semifinală se vor 
întîlnl primele două clasate din 
grupele A, C, E, iar în a doua 
grupă semifinală cele din gru
pele B, D, F. Desfășurarea ulte
rioară a competiției — după ace
lași sistem ca la masculin.

de calificare 
aprilie 1978 : 
P. Chineză, 
Tunisia, Ca-

INGEMAR STENMARK
CONTINUA

SERIA VICTORIILOR
ROMA, 15 (Agerpres). — Con

cursul internațional de schi da 
la Madonna di Campiglio 
(Italia) a programat o probă 
masculină de slalom uriaș, cîști- 
gată de suedezul Ingemar Sten- 
mark, cel care terminase învin
gător și în proba de slalom 
special disputată cu o zi în 
urmă. Stenmark a realizat în 
două manșe timpul total da 
2:49,S|1, fiind urmat de Heini 
Hemmi (Elveția) — 2:50,06 și 
Andreas Wenzel (Liechtenstein)
— 2:50,09.

în clasamentul general indi
vidual al „Cupei Mondiale" se 
menține lider Ingemar Sten
mark — 75 p, secundat de Heini 
Hemmi — 40 p. în clasamentul 
general pe echipe conduce 
Austria — 103 p, urmată de 
Suedia — 75 p și Elveția
— 66 p.

HOCHEIȘTII DE LA Ț.S.K.A MOSCOVA’
AU CIȘTIGAT DIN NOU C.C.E.

MOSCOVA, 15 (Agcrpres). — 
La Moscova, în prezența a peste 
11 000 de spectatori, s-a dispu
tat meciul-retur al finalei „Cu
pei campionilor europeni" la ho
chei pe gheață — ediția 1976, în 
care s-au întîlnit formația lo-

cală Ț.S.K.A. și echipa ceho
slovacă Poldi Kladno. Victoria 
a revenit gazdelor cu scorul de 
4—2 (2—1, 0—0, 2—1). învingă
toare și în primul joc (scor 
6—0), echipa Ț.S.K.A. Moscova 
a cucerit pentru a șaptea oară 
trofeul.

a terminat la egalitate, 1—1 (1—0), 
cu formația locală Canon. In pri
mul joc, fotbaliștii nigerieni cîș- 
tigaseră pe teren propriu cu 4—1.

R. F. GERMANIA -
ȚARA GALILOR 1-1

MECIURILE DIN 
CAMPIONATUL EUROPEI

Comitetul de organizare a Cam
pionatului Europei a hotărît ca 
meciurile preliminarii (tur-retur) 
din cele 7 grupe să aibă loc în
tre 1 iulie 1978 șl 1 martie 1980. 
Programul va fi alcătuit de co
mun acord cu reprezentanții echi
pelor din fiecare grupă.

FINALA 
„CUPEI BALCANICE"

Sofia s-a disputat primul 
al finalei „Cupei Balcanice"

La 
meci 
intercluburi, în care s-au întîlnit 
formația locală Slavia și echipa 
Panathinaikos Atena. Partida s-a 
încheiat la egalitate : 0—0. Jocul 
retur se va desfășura la Atena.

Peste 50 000 de spectatori 
urmărit pe stadionul din ~ 
mund întîlnirea amicală . . 
selecționatele B.F. Germania și 
Țării Galilor, încheiată la egali
tate : 1—1 (0—0). Fotbaliștii vest- 
germanl au deschis scorul în 
min. 40 prin Klaus Fischer, golul 
egalizator fiind înscris în mln. 
de Dave Jones.

au
Dort- 
dintre

78

IN CAMPIONATUL 
UNGARIEI

S-A ÎNCHEIAT 
CUPA CUPELOR AFRICII

cu-Cupa Cupelor Africii a fost 
cerltă de echipa nigeriană Enugu 
Rangers. In meciul-retur al fi
nalei competiției, disputat la Yao
unde (Camerun), Enugu Rangers

Rezultate înregistrate în etapa 
a 15-a a campionatului Ungariei: 
Păcs T 
— Szeged 3—0 ; 
Bâkescsaba " " 
Diosgydr 3—0 ;
2—2 ; " ’ 
3—1 ;
1—0 ;

Tatabănya 3—3 ; Csepel 
‘ ‘ Dunaujvăros —

5—0 ; Honved — 
' ; Vasas — videoton 

Szombathely — Kaposvăr 
Szăkesfeltarvăr — M.T.K, 
Zalaegerszeg — Ferencvă- 

ros 3—3; Raba Eto Gyor — Ujpestl 
Dozsa 0—0. în clasament conduce 
echipa Ujpesti Dozsa — 23 p, ur
mată de formațiile M.T.K. — 22 
p, și Vidcoton 21 p.


